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Sēde sasaukta plkst.15.00
Sēdi atklāj plkst. 15.00
Sēdi vada:
Novada domes priekšsēdētājs Alfons Žuks
Sēdi protokolē:
Pašvaldības kancelejas vadītāja Daina Vītola
Piedalās novada domes deputāti: Svetlana Andruškeviča, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis,
Iveta Līce, Juris Līcis, Roberts Orups
Nepiedalās- Vita Elksne- darbnespēja, Pēteris Līcis- personīgu iemeslu dēļ
Piedalās pašvaldības darbinieki:
Lidija Medvecka – finansiste
Anita Maļinovska – galvenā grāmatvede
Dainis Černauskis- Elkšņu pagasta pārvaldes vadītājs
Māris Blitsons – SIA „Viesītes komunālā pārvalde” valdes priekšsēdētājs
Kārlis Puriņš – SIA “Viesītes transports” valdes priekšsēdētājs
Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
Alfons Žuks atklāj domes sēdi
A.Žuks – Ierosina darba kārtībā papildus iekļaut 33.-35.jautājumu un papildināt 7.jautājumu.
Ierosina apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar 35.jautājumiem.
Domes deputātiem iebildumu nav.
Atklāti balsojot, par – 7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Anatolijs Kvitkovs,
Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Roberts Orups), pret - nav, atturas- nav, Viesītes novada
dome NOLEMJ:
Apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar 35.jautājumiem.
DARBA KĀRTĪBA:
1. Par Sēlijas Sporta skolas trenera iesniegumu.
Ziņo: A.Žuks
2.
Par finansējuma piešķiršanu no vides aizsardzības speciālā budžeta.
Ziņo: A.Žuks
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3.
Par pašvaldības priekšfinansējuma piešķiršanu Eiropas Sociālā fonda projekta “Atver
sirdi Zemgalē” īstenošanas turpināšanai.
Ziņo: A.Žuks
4.
Par finansiālo atbalstu stenda šaušanas sacensību dalībniekiem.
Ziņo: A.Žuks
5.
Par AS “Latvenergo” piederošā būvju īpašuma iegādi izsolē.
Ziņo: A.Žuks
6.
Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma P.Stradiņa iela 9,
Viesītē, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Ziņo: A.Žuks
7.
Par Viesītes novada pašvaldības izglītības iestāžu direktoru/ vadītāju mēneša amata
algas noteikšanu 2018./2019. mācību gadam un Viesītes vidusskolas direktora algas likmes
paaugstināšanas kritēriju apstiprināšanu.
Ziņo: A.Žuks
8.
Par Viesītes novada pašvaldības izglītības iestāžu skolēnu (audzēkņu) izmaksu
apstiprināšanu veicot pašvaldību savstarpējos norēķinus par izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem.
Ziņo: A.Žuks
9.
Par Viesītes novada pašvaldības 2018.gada 20.septembra saistošo noteikumu
Nr.6/2018 “Par papildinājumu un grozījumiem Viesītes novada pašvaldības 2017.gada
19.oktobra saistošajos noteikumos Nr.9/2017 “Viesītes novada pašvaldības nolikums””
apstiprināšanu.
Ziņo: A.Žuks
10.
Par Viesītes bibliotēkas krājuma norakstīšanu .
Ziņo: A.Žuks
11.
Par launaga maksu 2018./2019. mācību gadā Viesītes vidusskolas izglītības
programmu īstenošanas vietā “Rites pamatskola” pirmsskolas vecuma bērniem.
Ziņo: A.Žuks
12.
Par kanalizācijas pakalpojuma tarifu Viesītes novadā.
Ziņo: A.Žuks, M.Blitsons
13.
Par atļauju SIA “Viesītes komunālā pārvalde” pārdot saimnieciskajā darbībā
neizmantotos pamatlīdzekļus.
Ziņo: A.Žuks
14.
Par atļauju SIA “Viesītes komunālā pārvalde” norakstīt saimnieciskajā darbībā
neizmantotos pamatlīdzekļus..
Ziņo: A.Žuks
15. Par dzīvokļu nodošanu SIA “Viesītes komunālā pārvalde” apsaimniekošanā un
izņemšanu no tās.
Ziņo:A.Žuks
16. Par dzīvojamās mājas “Birzes”, Saukas pagastā sadalīšanu divos dzīvokļu īpašumos.
Ziņo: A.Žuks
17. Par Viesītes novada pašvaldības 2018.gada 20.septembra saistošo noteikumu
Nr.7/2018 “Par Grozījumiem Viesītes novada pašvaldības 2018.gada budžetā” apstiprināšanu.
Ziņo: L.Medvecka
18. Par Rudens tirgu Viesītē.
Ziņo: M.Lācis
19. Par atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu
iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” organizēšanu.
Ziņo: R.Orups, M.Lācis
20. Par mērķdotācijas sadali interešu izglītībai Viesītes novada pašvaldības izglītības
iestādēm no 2018.gada 1.septembra līdz 2018.gada 31.decembrim
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A.Žuks
21. Par saskaņojumu Sēlijas Sporta skolas mācību treniņgrupu atvēršanai Jēkabpils novadā
Ziņo: A.Žuks
22. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.
Ziņo: M.Blitsons
23. Par īres līgumu pagarināšanu.
Ziņo: M.Blitsons
24. Par pārvaldības plānu 2018.-2023.gadam Strūves ģeodēziskā loka punktiem Latvijā.
Ziņo: J.Līcis
25. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Meža Stauģi”,
Viesītes pagasts.
Ziņo: J.Līcis
26. Par dzīvokļa atsavināšanas pirmpirkuma kārtībā procesa uzsākšanu.
Ziņo: J.Līcis
27. Par nosaukuma piešķiršanu Viesītes novada pašvaldībai piekritīgajiem zemes
īpašumiem, starpgabalu statusa piešķiršanu un īpašuma tiesību nostiprināšanu uz tiem
zemesgrāmatā
Ziņo: J.Līcis
28. Par adreses piešķiršanu.
Ziņo: J.Līcis
29. Par adreses piešķiršanu.
Ziņo : J.Līcis
30. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Silenieki”, Viesītes pagastā.
Ziņo: J.Līcis
31. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Ūdri”, Elkšņu pagastā.
Ziņo: J.Līcis
32. Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam.
Ziņo: A.Žuks
PAPILDUS JAUTĀJUMI:
33. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Raiņa iela 46,
Viesīte, Viesītes nov. un Raiņa iela 48, Viesīte, Viesītes nov.
Ziņo: J.Līcis
34. Par piemaksas noteikšanu Viesītes vidusskolas direktora vietniecei izglītības
jautājumos I.Maševskai.
Ziņo: L.Medvecka
35. Par pirmsskolas izglītības pedagogu mēneša dara algu.
Ziņo: L.Medvecka

1.#
Par Sēlijas Sporta skolas trenera iesniegumu
A.Žuks
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, ierosina to apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
Izskatīts Sēlijas Sporta skolas trenera E.D. 2018.gada 10.septembra iesniegums, kurā lūdz
finansiāli atbalstīt skolas maksu Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas neklātienes nodaļā.
Pievienota Sēlijas Sporta skolas direktora J.Oša 10.09.2018. vēstule Nr.1-5/19, kurā informēts,
ka Sēlijas Sporta skolas pedagoģiskās padomes sēdē 2018.gada 30.augustā nolemts lūgt
Viesītes novada pašvaldību atbalstīt E.D. iesniegumu.
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Izvērtējot iesniegumu, pamatojoties uz likuma ''Par pašvaldībām'' 14.panta pirmās daļas
2.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1486 ''Kārtība, kādā
budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti'', ņemot vērā domes Finanšu komitejas
2018.gada 12.septembra sēdes lēmumu (prot.Nr.9), atklāti balsojot, par- 7 balsis (Alfons Žuks,
Svetlana Andruškeviča, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Roberts
Orups), pret-nav, atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
Finansiāli atbalstīt Sēlijas Sporta skolas trenera E.D.mācības Latvijas Sporta
pedagoģijas akadēmijas neklātienes nodaļā, un segt mācību maksu 50% apmērā par
2018./2019.mācību gada 1.pusgadu.
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai, Sēlijas Sporta skolai
2.#
Par finansējuma piešķiršanu no vides aizsardzības speciālā budžeta
-------------------------------------------------------------------------------------------A.Žuks

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, ierosina to apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
Izskatot Viesītes novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Viesītes komunālā pārvalde”
valdes priekšsēdētāja M.Blitsona 2018.gada 4.septembra iesniegumu par rēķina apmaksu par
lielgabarīta atkritumu izvešanu no Elkšņiem, pamatojoties uz likuma „Dabas resursu nodokļa
likums” 29.panta 1.punkta nosacījumiem, likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta 2.daļas
6.punktu, 21. panta 27.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumiem
Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”, ņemot vērā domes
Finanšu komitejas 2018.gada 12.septembra sēdes lēmumu (prot.Nr.9), atklāti balsojot, par- 7
balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris
Līcis, Roberts Orups), pret-nav, atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ::
No Viesītes novada pašvaldības vides aizsardzības speciālā budžeta līdzekļiem
apmaksāt rēķinu 398.49 EUR par lielgabarīta atkritumu izvešanu uz SIA “Vidusdaugavas
SPAAO “Dziļā vāda”.
Pielikumā: (rēķins Nr.404 par pakalpojumiem)
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai
SIA “Viesītes komunālā pārvalde”

3.#
Par pašvaldības priekšfinansējuma piešķiršanu Eiropas Sociālā fonda projekta „Atver
sirdi Zemgalē” īstenošanas turpināšanai
A.Žuks

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, ierosina to apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
Izskatīts Viesītes novada Sociālā dienesta vadītājas S.Matačinas iesniegums par
pašvaldības finansējuma 5000,00 EUR piešķiršanu Eiropas sociālā fonda projekta “Atver sirdi
Zemgalē” Nr.9.2.2.1./15/1/001 īstenošanas turpināšanai, saskaņā ar noslēgto Sadarbības līgumu
Nr.3-41.4/45 starp Zemgales plānošanas reģionu un Viesītes novada pašvaldību.
Pēc projekta noslēguma priekšfinansējums tiks atgriezts pašvaldības budžetā.
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Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1486 „Kārtība, kādā
budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”, 2013.gada 22.maijā apstiprināto Kārtību „Par
Viesītes novada pašvaldības budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu, izpildi un kontroli”, ņemot
vērā domes Finanšu komitejas 2018.gada 12.septembra sēdes lēmumu (prot.Nr.9), atklāti
balsojot, par- 7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis,
Iveta Līce, Juris Līcis, Roberts Orups), pret-nav, atturas-nav, Viesītes novada dome
NOLEMJ:
1. No Viesītes novada pašvaldības budžeta piešķirt priekšfinansējumu 5000,00 EUR
(pieci tūkstoši eiro) Eiropas Sociālā fonda projekta “Atver sirdi Zemgalē”
Nr.9.2.2.1./15/1/001 īstenošanas turpināšanai saskaņā ar noslēgto Sadarbības līgumu
Nr.3-41.4/45 starp Zemgales plānošanas reģionu un Viesītes novada pašvaldību.
2. Pēc projekta noslēguma, dokumentācijas iesniegšanas un apstiprināšanas kā atgūto
finansējumu 5000,00 EUR ieskaitīt atpakaļ pašvaldības budžetā.
Izpildei: grāmatvedības un finanšu nodaļai
Atbildīgais: Viesītes novada Sociālā dienesta vadītāja
Kontrolei: pašvaldības izpilddirektorei

4.#
Par finansiālo atbalstu stenda šaušanas sacensību dalībniekiem
A.Žuks
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, ierosina to apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
Izskatīts V.B. 2018.gada 20.augusta iesniegums, kurā lūdz atmaksāt dzīvošanas izdevumus
483,60 EUR diviem Eiropas čempionāta stenda šaušanas sacensību dalībniekiem. Sacensības
norisinājās no 06.08.2018. līdz 10.08.2018. Vīnē, Austrijā.
Iesniegumam pievienoti dzīvošanas izdevumu čeki un rezultātu tabula.
Izvērtējot iesniegumu un klāt pievienoto informāciju par sasniegtajiem rezultātiem,
pamatojoties uz likuma ''Par pašvaldībām'' 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta
2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1486 ''Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto
grāmatvedības uzskaiti'', 2013.gada 22.maijā apstiprināto Kārtību „Par Viesītes novada
pašvaldības budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu, izpildi un kontroli”, ņemot vērā domes
Finanšu komitejas 2018.gada 12.septembra sēdes lēmumu (prot.Nr.9), atklāti balsojot, par- 7
balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris
Līcis, Roberts Orups), pret-nav, atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
1. Finansiāli atbalstīt Viesītes novada sportistu stenda šaušanā V.B.un K.A. dalību
Eiropas čempionātā stenda šaušanā, kas norisinājās no š.g.6.augusta līdz 10.augustam
Vīnē, Austrijā un no Viesītes novada pašvaldības budžeta piešķirt 241,80 EUR
dzīvošanas izdevumu segšanai ( kas ir 50% no visas summas).
2. Piešķirto finansējumu pārskaitīt uz norādīto kontu.
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai,

5.#
Par AS “Latvenergo” piederošā būvju īpašuma ar kadastra apzīmējumu 5615 001 0522
004 -010 iegādi izsolē
A.Žuks
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, ierosina to apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
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Izskatīta Akciju sabiedrības “Latvenergo” administratīvā direktora Arņa Kurga
2018.gada 31.augusta vēstule, kurā informēts par nekustamā īpašuma Viesītē, Bērzu ielā 3,
sadalīšanu divās daļās un atsavināšanu izsoles ceļā. Būvju īpašumam, kura iegādē būtu
ieinteresēta pašvaldība, izsoles sākumcena atbilstoši tirgus vērtībai plānota 7 300 EUR.
Izskatīts daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Bērzu ielā 1, Viesītē iedzīvotāju iesniegums,
kurā lūdz pašvaldībai iegādāties šo daļu no ēku īpašuma (katlu māju, malkas novietni un
garāžas), jo katlu māja un malkas novietne tiek izmantota dzīvojamās mājas nodrošināšanai ar
siltumapgādi.
Izvērtējot AS “Latvenergo” piedāvājumu un iedzīvotāju iesniegumu, pamatojoties uz likuma
‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka pašvaldība var iegūt un
atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt
darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības, pamatojoties uz likuma ‘’Par
pašvaldībām’’ 15.panta pirmās daļas 9.punktu un 14.panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā
domes Finanšu komitejas 2018.gada 12.septembra sēdes lēmumu (prot.Nr.9), atklāti balsojot,
par- 7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta
Līce, Juris Līcis, Roberts Orups), pret-nav, atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
1. Piedalīties Akciju sabiedrības “Latvenergo” rīkotajā atklātā mutiskā izsolē par būvju
īpašuma ar kadastra apzīmējumiem 5615 001 0522 004-010 iegādi izsoles ceļā un nopirkt to
nosolīšanas gadījumā līdz 10000 EUR.
2. Kā pārstāvi izsolē norīkot pašvaldības juristi Ināru Erti.
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai
Informēt AS “Latvenergo”.

6.#
Par Viesītes pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma P.Stradiņa iela 9, Viesīte,
Viesītes novads, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli
A.Žuks
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, ierosina to apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
Nekustamais īpašums P.Stradiņa iela 9, Viesīte, Viesītes novads, ar kadastra numuru
56150010003 atrodas Viesītes novada, Viesītē, tas sastāv no zemes vienības 991 kv.mtr
.platībā ar kadastra apzīmējumu 56150010076, un īpašuma tiesības Viesītes novada
pašvaldībai uz to nostiprinātas Viesītes pilsētas zemesgrāmatā, nodalījumā Nr. 1000 0058
0372.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14.panta otrā daļā noteikts, ka likuma
4.panta ceturtajā daļā minētās mantas (īpašums P.Stradiņa iela 9, Viesītē attiecināms uz šo
pantu un daļu- starpgabala statuss), atsavināšana izsludināma kā izsole, kā paredz šis likums.
Taču, īpašumu, kuri robežojas ar izsolāmo mantu, īpašniekiem, ir pirmpirkuma tiesības uz
izsolāmo īpašumu, ja viņi mēneša laikā iesniedz pieteikumu par īpašuma pirkšanu. Tādā
gadījumā īpašums tiek pārdots par nosacīto cenu. Ja tiek iesniegti iesniegumi no vairākām
personām, kuriem ir pirmpirkuma tiesības, izsole notiek to starpā. Pirmpirkuma tiesīgajām
personām jānosūta paziņojumi.
Izsole tiek rīkota, ja nav neviena iesnieguma par pirmpirkuma tiesībām.
Ja iesniegums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu netiks saņemts, izsole tiks rīkota
2018.gada 2.novembrī plkst.8.30. Izsoles solis EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.pantu tika veikta
nekustamā īpašuma novērtēšana. Tika pieaicināts licencēts vērtētājs Ivars Šapkins, LĪVA
profesionālais sertifikāts Nr.131. Īpašums novērtēts par EUR 960.00 (deviņi simti sešdesmit
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euro un 00 centiem). Īpašuma uzmērīšanas un novērtēšanas izdevumi ir EUR 636.10 (seši
simti trīsdesmit seši euro un 10 centi).
Noapaļojot skaitļus, nekustamā īpašuma pārdošanas nosacītā cena un izsoles sākumcena
tiek noteikta EUR 1600.00 (viens tūkstotis seši simti euro un 02 centi).
Jāapstiprina izsoles noteikumi gadījumam, ja pirmpirkuma tiesīgās personas
nepieteiksies un līgums netiks noslēgts.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma ''Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanu'' 1.pantu, 3.panta 2.punktu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta ceturtās daļas 1.punktu, 14.panta
otro daļu, 8.pantu un 11.pantu, likuma ''Par pašvaldībām'' 21.panta 19.punktu, Ministru
kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr. 1486 ''Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto
grāmatvedības uzskaiti'', ņemot vērā domes finanšu komitejas 2018.gada 12.septembra sēdes
lēmumu (prot.Nr.9), atklāti balsojot, par- 7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča,
Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Roberts Orups), pret-nav, atturas-nav,
Viesītes novada dome NOLEMJ::
1. Atsavināt, pārdodot atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Viesītes novada
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu P.Stradiņa iela 9, Viesīte, Viesītes nov., ar kadastra
numuru 56150010003, sākumcena un nosacītā cena EUR 1600.00 (viens tūkstotis seši simti
euro un 00 centi).
2. Uzaicināt nekustamo īpašumu, kuri robežojas ar izsolāmo īpašumu, īpašniekus
izmantot viņiem pienākošās pirmpirkuma tiesības un iesniegt pieteikumu par nekustamā
īpašuma pirkšanu likumā noteiktajā termiņā.
3. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības izsoles Noteikumus Nr. 18/2018.
4. Iecelt izsoles komisiju šādā sastāvā: Komisijas priekšsēdētājs- deputāts Pēteris Līcis,
komisijas locekļi: deputāts Māris Lācis, galvenā grāmatvede Anita Maļinovska, juriste Ināra
Erte, nekustamo īpašumu speciāliste Svetlana Puzāne.
5. Ievietot sludinājumu oficiālajā izdevumā ''Latvijas Vēstnesis'', mājas lapā un
informatīvajā izdevumā ''Viesītes novada vēstis''.
Atbildīgais: pašvaldības juriste I.Erte
Kontrolei: izpilddirektorei S.Lūsei
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai

Pielikums
Viesītes novada domes sēdes
2018.gada 20.septembra lēmumam Nr.6;prot.Nr.13
APSTIPRINĀTS
Viesītes novada pašvaldības
Domes sēdē 2018.gada 20.septembrī

Noteikumi Nr.18/2018 “Nekustamā īpašuma P.Stradiņa iela 9, Viesīte, Viesītes nov.
atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles noteikumi”
1.Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiks rīkota atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli
nekustamā īpašuma P.Stradiņa iela 9, Viesīte, Viesītes nov. pircēja noteikšanai saskaņā ar
Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu.
2..Ziņas par izsolē pārdodamo objektu :
2.1. P.Stradiņa iela 9, Viesīte, Viesītes nov., kadastra numurs 56150010003; sastāv no 1
(vienas) zemes vienības 991 kv.mtr. platībā ar kadastra apzīmējumu 56150010076. Uz zemes
īpašumu īpašuma tiesības nostiprinātas Viesītes novada pašvaldībai Viesītes pilsētas
zemesgrāmatā, nodalījumā Nr. 1000 0058 0372.
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2.2. Ir starpgabala statuss.
3. Objekta izsoles sākotnējā un nosacītā cena ir noteikta : EUR 1600.00 (viens tūkstotis
seši simti euro un 00 centi).
4. Cenas paaugstinājums izsoles gaitā (solis): katru nākamo reizi EUR 100 (viens simts euro).
5. Apgrūtinājumi: Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu-sarkanā līnija
0.0067 ha.
6. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14.panta otrā daļā noteikts, ka likuma
4.panta ceturtajā daļā minētās mantas (īpašums P.Stradiņa iela 9, Viesītē attiecināms uz šo
pantu un daļu- starpgabala statuss), atsavināšana izsludināma kā izsole, kā paredz šis likums.
Taču, īpašumu, kuri robežojas ar izsolāmo mantu, īpašniekiem, ir pirmpirkuma tiesības uz
izsolāmo īpašumu, ja viņi mēneša laikā iesniedz pieteikumu par īpašuma pirkšanu. Tādā
gadījumā īpašums tiek pārdots par nosacīto cenu. Ja tiek iesniegti iesniegumi no vairākām
personām, kuriem ir pirmpirkuma tiesības, izsole notiek to starpā.
7. Ja iesniegums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu netiks saņemts, Izsole notiks
2018.gada 2.novembrī plkst.8.30 Viesītes novada, Viesītē, Brīvības ielā 10.
8.Izsoles norise: Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli.
9. Izsole notiks vienā kārtā.
10.Izsoles dalībnieku reģistrācija:
10.1.Pieteikumus izsolei var iesniegt līdz 2018.gada 1.novembrim (ieskaitot) darba laikā
Viesītes novada pašvaldības kancelejā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.
10.2.Pieteikumi iesniedzami rakstiski ar atzīmi, kura īpašuma
izsolei tos iesniedz.
Iesniegumos norādāms iesniedzēja nosaukums (juridiskai personai), vārds un uzvārds (fiziskai
personai). Iesniedzams nodrošinājumu apliecinošs dokuments.
10.3.Nodrošinājums 10% apmērā no sākumcenas ieskaitāms Viesītes novada pašvaldībai A/S
SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV66UNLA0009013130395.
10.4.Nodrošinājums tiek atmaksāts nedēļas laikā pēc izsoles šādos gadījumos:
- tiem izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši pārdodamo objektu;
- ja izsole ir atzīta par spēkā neesošu izsoles rīkotāja vainas dēļ.
10.5.Nodrošinājums tiek ieskaitīts objekta pirkuma maksā objekta ieguvējam.
10.6.Līdz izsoles dienai iesniedzami arī sekojoši dokumenti:
Juridiska persona vai personālsabiedrība iesniedz apliecinātu spēkā esošu statūtu (līguma)
norakstu vai izrakstu par pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu, attiecīgās
institūcijas lēmumu par nekustamā īpašuma iegādi;
Fiziskām personām- pases kopija un izziņa par deklarēto dzīves vietu.
11. Pirkuma maksa maksājama euro.
Samaksas nosacījumi: samaksa par objektu jāveic un pirkuma līgums jānoslēdz
14(četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc nosolīšanas, skaitot no izsoles dienas.
12.Nenotikušas,spēkā neesošas un atkārtotas izsoles;
12.1.Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja netiek saņemts neviens piedāvājums pirkt objektu.
12.2.Ja objekta izsole nenotiek, tiek rīkota jauna izsole.
12.3.Ja izsole ir atzīta par spēkā neesošu izsoles rīkotāja vainas dēļ, visus izdevumus, kas
radušies sakarā ar izsoles atzīšanu par spēkā neesošu, sedz no izsoles rīkotāja līdzekļiem.
12.4.Ja izsole atzīta par spēkā neesošu tādēļ, ka pircējs nav veicis noteiktajā laikā
maksājumus, atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu piekrišanu par objekta pirkšanu par savu
nosolīto cenu dod izsoles dalībnieks, kurš solīja augstāko cenu pirms pircēja nosolītās cenas
un izpilda Izsoles noteikumus .
13.Izziņas par izsoli sniedz Viesītes novada Viesītē, Brīvības ielā 10, domes juriste, t.
65245374, 26424109
Viesītes novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs
A.Žuks
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7.#
Par Viesītes novada pašvaldības izglītības iestāžu direktoru/vadītāju
mēneša amata algas noteikšanu 2018./2019.mācību gadam un Viesītes vidusskolas
direktora algas likmes paaugstināšanas kritēriju apstiprināšanu
A.Žuks, L.Medvecka, J.Līcis, R.Orups
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. Papildus ir sagatavoti kritēriji Viesītes
vidusskolas direktora amata algas paaugstināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada
14.augusta noteikumu Nr.525 “Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.445
“Pedagogu darba samaksas noteikumi”” 9.punktu.

Ierosina tos apstiprināt un apstiprināt lēmumu kopumā.
J.Līcis – šajos kritērijos varētu būt iekļauta tālākizglītība, novitātes.
R.Orups – Viesītes vidusskolai mācības faktiski notiek 3 ēkās, arī tas varētu būt papildus
kritērijs.
L.Medvecka- paskaidro, ka šie kritēriji sagatavoti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumos
ieteikto.
Deputātiem iebildumu nav.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Izglītības likumu, Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija
noteikumiem Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”, ņemot vērā Ministru kabineta 2018.gada
14.augusta noteikumu Nr.525 “Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.445
“Pedagogu darba samaksas noteikumi”” 9.punktu, kas nosaka, ka izglītības iestādes dibinātājam
saskaņā ar tā apstiprinātajiem kritērijiem, izvērtējot izglītības iestādes vadītāja darba intensitāti un
personīgo ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā, apstiprinātā valsts budžeta finansējuma ietvaros ir
tiesības noteikt augstāku vispārējās izglītības iestādes vadītāja mēneša darba algas likmi par
noteikumos noteikto zemāko izglītības iestādes vadītāja mēneša darba algas likmi un ņemot vērā
domes Finanšu komitejas 2018.gada 12.septembra sēdes lēmumu (prot.Nr.9), atklāti balsojot, par- 7
balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis,
Roberts Orups), pret-nav, atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
1.Apstiprināt kritērijus Viesītes vidusskolas direktora algas likmes paaugstināšanai (pielikumā
uz 1.lapas).
2.Apstiprināt Viesītes vidusskolas direktora mēneša darba algas likmi 2018./2019. mācību
gadam 1300,00 EUR (340 audzēkņi).

3.Apstiprināt Pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” vadītājas un vadītājas vietnieces
metodiskajā darbā mēneša darba algas likmi 2018./2019.māvību gadam (112 audzēkņi) –
pašvaldības finansējums:
3.1. vadītāja - 1000,00 EUR
3.2. vadītājas vietniece metodiskajā darbā – 800,00 EUR (80% no vadītāja algas
likmes).
4.Apstiprināt Viesītes Mūzikas un mākslas skolas direktores mēneša darba algas
likmi 2018./2019.mācību gadam -1000,00 EUR (206 audzēkņi, tai skaitā 136 Mūzikas un
mākslas skolas audzēkņi, 70 interešu izglītības audzēkņi)- pašvaldības finansējums.
5.Apstiprināt Sēlijas Sporta skolas direktora un direktora vietnieces mēneša darba algas
likmes 2018./2019.mācību gadam (380 audzēkņi)- pašvaldības finansējums:
5.1. direktors - 1100.00 EUR
5.2. direktora vietnieks 0.5 slodzes - 440.00 EUR ( 80% no vadītāja algas likmes)
Zināšanai: skolu direktoriem, grāmatvedības un finanšu nodaļai, pašvaldības kancelejai
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Pielikums
Viesītes novada domes
2018.gada 20.septembra lēmumam Nr.7(prot.Nr.13)
APSTIPRINĀTS
Ar Viesītes novada domes
2018.gada 20.septembra lēmumu Nr.17(prot.Nr.13)
Viesītes vidusskolas direktora algas likmes
paaugstināšanas novērtēšanas kritēriji
izstrādāti saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 14.augusta noteikumu Nr.525 “Grozījumi
Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.445 “Pedagogu darba samaksas
noteikumi”” 9.punktu
Nr.p.k.
1.

2.

3.

4.

Kritēriji
Direktora darba stāžs
5-10 gadi
11-20 gadi
21-30 gadi
virs 30 gadiem
Bērnu skaits skolā
no 100 – 200
201 – 300
virs 300
Realizējamās izglītības
programmas
1-2
3-4
virs 4
Skolas līdzdalība
starptautiskajos un
nacionālajos projektos
1
2
3

Summa
EUR 20
EUR 40
EUR 60
EUR 80
EUR 20
EUR 40
EUR 60

EUR 10
EUR 20
EUR 30

EUR 10
EUR 20
EUR 30

8.#
Par Viesītes novada pašvaldības izglītības iestāžu skolēnu (audzēkņu) izmaksu
apstiprināšanu veicot pašvaldību savstarpējos norēķinus par izglītības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem
A.Žuks
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, ierosina to apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
Pamatojoties uz likuma “ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu un
Ministru kabineta 13.07.1999. noteikumiem Nr.250 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie
norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” ar
pieņemtajiem grozījumiem, ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2018.gada 12.septembra sēdes

lēmumu (prot.Nr.9), atklāti balsojot, par- 7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča,
Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Roberts Orups), pret-nav, atturas-nav,
Viesītes novada dome NOLEMJ:
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1. Apstiprināt izmaksas par viena skolēna (audzēkņa) uzturēšanu Viesītes novada
pašvaldības izglītības iestādēs: Viesītes vidusskola, Viesītes vidusskolas izglītības
programmu īstenošanas vietā “Rites pamatskola” un pirmsskolas izglītības iestādē
“Zīlīte” uz 2018.gada 1.septembri, veicot pašvaldību savstarpējos norēķinus par
izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem (aprēķins pielikumā).
2. Uzdot pašvaldības grāmatvedības un finanšu nodaļai sagatavot līgumus par Viesītes
novada pašvaldības un attiecīgās pašvaldības savstarpējo norēķinu kārtību par
izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, un veikt norēķinu analītisko uzskaiti.
Pielikumā Viesītes novada pašvaldības skolēnu (audzēkņu) izmaksas uz 2018.gada
1.septembri. Viesītes novada vispārējās izglītības iestāžu izdevumi uz vienu skolēnu (audzēkņi)
saskaņā ar naudas plūsmas izdevumiem 2017.gadā (EUR) uz 1 lapas.
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai
Atbildīgais : finansiste L.Medvecka

9.#
Par Viesītes novada pašvaldības 2018.gada 20.septembra saistošo noteikumu
Nr.6/2018 „Par papildinājumu un grozījumiem Viesītes novada pašvaldības
2017.gada 19.oktobra saistošajos noteikumos Nr.9.2017 „Viesītes novada pašvaldības
nolikums’’ apstiprināšanu
A.Žuks
A.Žuks – ziņo par sagatavoto saistošo noteikumu projektu, ierosina to apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
Ņemot vērā to, ka ir likvidēta Viesītes novada pašvaldības izglītības iestāde Rites pamatskola,
atsavinātas Viesītes novada pašvaldībai piederošās SIA ‘’Pērlīte’’ kapitāla daļas 100% apmērā, kā arī
to, ka Viesītes novada vēlēšanu komisija noteikta kā atsevišķa Viesītes novada pašvaldības iestāde,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.panta trešo daļu,

ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2018.gada 12.septembra sēdes lēmumu (prot.Nr.9),
atklāti balsojot, par- 7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Anatolijs Kvitkovs, Māris
Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Roberts Orups), pret-nav, atturas-nav, Viesītes novada dome
NOLEMJ:
1.Izdot saistošos noteikumus Nr.6/2018 „Par papildinājumu un grozījumiem Viesītes
novada pašvaldības 2017.gada 19.oktobra saistošajos noteikumos Nr.9/2017 „Viesītes novada
pašvaldības nolikums’’ .
2.Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
3.Pašvaldības kancelejai triju dienu laikā pēc nolikuma parakstīšanas, to rakstiski un
elektroniskā veidā nosūtīt Vides un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
4.Pašvaldības kancelejai nodrošināt pašvaldības nolikuma pieejamību visiem
interesentiem pašvaldības kancelejā, pagastu pārvaldēs un Viesītes novada pašvaldības mājas
lapā.
Pielikumā: saistošie noteikumi Nr.6/ 2018 uz 1 lapas.

APSTIPRINĀTS
ar Viesītes novada domes
2018.gada 20.septembra lēmumu
(prot.Nr.13; 9.#)

Viesītes novada pašvaldības 2018.gada 20.septembra saistošie noteikumi Nr.6/2018
„Par papildinājumu grozījumiem Viesītes novada pašvaldības 2017.gada 19.oktobra
saistošajos noteikumos Nr.9.2017 „Viesītes novada pašvaldības nolikums’’
Viesītes novada, Viesītē
Izdoti pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24 panta trešo daļu
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Izdarīt papildinājumu un grozījumus Viesītes novada pašvaldības 2017.gada 19.oktobra
saistošos noteikumus Nr.9/2017 „Viesītes novada pašvaldības nolikums” (turpmāk tekstā saistošie noteikumi):
1.Izslēgt saistošo noteikumu 6.3.apakšpunktu.
2. Papildināt saistošo noteikumu 7.punktu ar 7.18.punktu sekojošā redakcijā:
‘’7.18. Viesītes novada vēlēšanu komisija’’.
3.Izslēgt saistošo noteikumu 9.4.apakšpunktu.
4.Izslēgt saistošo noteikumu 13.1.apakšpunktu.
Viesītes novada domes priekšsēdētājs
A.Žuks

10.#
Par Viesītes bibliotēkas krājuma norakstīšanu
A.Žuks
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, ierosina to apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
Izskatot Viesītes bibliotēkas vadītājas L.Griškenas 2018.gada 11.septembra iesniegumu par
atļauju norakstīt no Viesītes bibliotēkas krājuma kā lasītāju nolietotas grāmatas- kopumā 975
eks. par summu EUR 1145,12, pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra
noteikumiem Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” un
Viesītes novada pašvaldības un tās padotībā esošo iestāžu grāmatvedības uzskaites kārtošanas
un organizēšanas metodiku, ņemot vērā domes finanšu komitejas 2018.gada 12.septembra
sēdes lēmumu (prot.Nr.9), atklāti balsojot, par- 7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča,
Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Roberts Orups), pret-nav, atturas-nav,
Viesītes novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut Viesītes novada pašvaldības grāmatvedības un finanšu nodaļai norakstīt no
Viesītes bibliotēkas krājuma kā lasītāju nolietotas grāmatas 975 eksemplārus par
kopējo summu 1145,12 EUR (pielikumā norakstīšanas akti Nr.1; Nr.2; Nr.3).
2. Grāmatvedības un finanšu nodaļai norakstītās grāmatas izslēgt no bilances.
Atbildīgais –galvenā grāmatvede A.Maļinovska
Zināšanai: Viesītes vidusskolai
11.#
Par launaga maksu 2018./2019.mācību gadā Viesītes vidusskolas izglītības programmu
īstenošanas vietā “Rites pamatskola” pirmsskolas vecuma bērniem
A.Žuks
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, ierosina to apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
Izskatot Viesītes vidusskolas direktora vietnieces I.Maševskas 2018.gada 11.septembra
iesniegumu par launaga maksas noteikšanu 2018./2019.mācību gadam Viesītes vidusskolas
izglītības programmu īstenošanas vietā “Rites pamatskola” pirmsskolas vecuma bērniem EUR
0.40, pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumiem Nr.172 ”Noteikumi
par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem”, Ministru kabineta 2009.gada
15.decembra noteikumiem Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības
uzskaiti” un Viesītes novada pašvaldības un tās padotībā esošo iestāžu grāmatvedības
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uzskaites kārtošanas un organizēšanas metodiku, ņemot vērā domes Finanšu komitejas
2018.gada 12.septembra sēdes lēmumu (prot.Nr.9), atklāti balsojot, par- 7 balsis (Alfons Žuks,
Svetlana Andruškeviča, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Roberts
Orups), pret-nav, atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
Viesītes vidusskolas izglītības programmu īstenošanas vietā “Rites pamatskola”
pirmsskolas vecuma bērniem launaga maksu 2018./2019.mācību gadam noteikt 0.40 EUR.
Pielikumā- ēdienkarte launagam 10 dienām
Atbildīgais –Viesītes vidusskolas direktora vietniece I.Maševska
Zināšanai: Viesītes vidusskolai
12.#
Par kanalizācijas pakalpojumu tarifu Viesītes novadā
A.Žuks, M.Blitsons, J.Līcis, M.Lācis, A.Kvitkovs
M.Blitsons – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. Jaunais tarifs plānots 1,16 euro/m3 bez
PVN
Vecais bija 0,89 euro/m3 bez PVN
J.Līcis – ierosina tarifu vēl paaugstināt par 10 centiem sakarā ar to, ka būs jāņem kredīts
attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijai, un tāpat jau būs izdevumi jāiekļauj tarifā. Tad jau labāk pie
vienas paaugstināšanas reizes to izdarīt. Lai veic uzkrājumu no šiem 10 centiem, kuru varēs
izmantot kredīt procentu segšanai.
M.Lācis – iebilst, tarifa palielināšana jādara pakāpeniski nevis uzreiz tik strauji. Aprēķinos
nevar saprast, kas ir tas sadārdzinājums no pārējām saimnieciskajām izmaksām. Notekūdeņi par
20% mazāk bijuši, bet tarifs par 40% lielāks būs. Vai būtu jāpalielina tarifs, ja visi iedzīvotāji
maksātu par šo pakalpojumu,
M.Blitsons – tarifs nav mainīts no 2015.gada. Iepriekš lietus ūdens notekūdeņi vispār netika
iekļauti tarifa aprēķinā.
T.Kvitkovs – cik pieslēdzas jaunas mājsaimniecības pie centrālās ūdenssaimniecības.
M.Blitsona – liela daļa jau pieslēgusies, bet ir vēl kuras nav. Viesītē un Elkšņos ir uzskaite cik
ūdens iegūst un cik ir kanalizācijā.
A.Žuks – piekrīt J.Līča ierosinājumam jau tagad palielināt tarifu vēl par 10 centiem, jo tāpat
jau pavasarī tas būs jādara. Lai veic uzkrājumu.
R.Orups – arī atbalsta ierosinājumu , lai šo papildus tarifu uzkrāj nākošajam projektam.
A.Žuks – ierosina balsot par kanalizācijas pakalpojuma tarifu 1,26 euro/m3 bez PVN
Izskatīts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Viesītes komunālā pārvalde” valdes
priekšsēdētāja Māra Blitsona 2018.gada 11.septembra iesniegums Nr.1-4.1/87, kurā lūdz
apstiprināt sagatavoto kanalizācijas tarifu projektu, sakarā ar to, ka spēkā esošais tarifs (0.829
bez PVN) nesedz pakalpojuma sniegšanas izmaksas.
Jaunais kanalizācijas pakalpojumu tarifs aprēķināts pamatojoties uz Ūdenssaimniecības
pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku, kas apstiprināta ar sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas padomes 2016.gada 14.janvāra lēmumu Nr.1/2 (protokols
Nr.2.4.punkts.).
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta
pirmās daļas 14.punkta c) apakšpunktu un ņemot vērā Viesītes novada domes Finanšu
komitejas 2018.gada 12.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.9), atklāti balsojot, par- 5
balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Iveta Līce, Juris Līcis, Roberts Orups), pret-1
(Māris Lācis), atturas- 1 (Anatolijs Kvitkovs), Viesītes novada dome NOLEMJ:
1.

Apstiprināt šādu kanalizācijas pakalpojumu tarifu Viesītes novadā:
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Kanalizācija – 1.26 euro/m3 bez PVN
2.
Uzdot Viesītes novada pašvaldības SIA “Viesītes komunālā pārvalde” valdes loceklim,
likumā “Par dzīvojamo telpu īri” 113 . panta pirmās daļas 1.punktā un šī panta piektajā daļā
noteiktajā kārtībā un termiņā rakstveidā brīdināt kanalizācijas pakalpojumu saņēmējus
Viesītes novadā par kanalizācijas pakalpojuma tarifa izmaiņām.
3.
Atzīt par spēku zaudējušu Viesītes novada domes 2015.gada 18.marta sēdes lēmumu
Nr.9
protokols Nr.4 “Par izmaiņām ūdenssaimniecības pakalpojumu apgādes un
kanalizācijas tarifu” punktu 1.1.2. un punktu 1.2.2.
4.
Lēmums stājas spēkā 2018.gada 1.novembrī.
5.
Lēmumu publicēt Viesītes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Viesītes
novada vēstis” un pašvaldības mājaslapā.

13.#
Par atļauju SIA “Viesītes komunālā pārvalde” pārdot saimnieciskajā darbībā
neizmantotos pamatlīdzekļus
A.Žuks
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, ierosina to apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
Izskatot SIA “Viesītes komunālā pārvalde valdes priekšsēdētāja M.Blitsona 2018.gada
11.septembra iesniegumu Nr.1-4.1/ 85 par pamatlīdzekļu pārdošanu, pamatojoties uz Ministru
kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumiem Nr.585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu
un organizēšanu”, ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2018.gada 12.septembra sēdes
lēmumu (prot.Nr.9), atklāti balsojot, par- 7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča,
Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Roberts Orups), pret-nav, atturas-nav,
Viesītes novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut Viesītes novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA “Viesītes komunālā
pārvalde”, reģistrācijas Nr.LV55403000541, izsoles ceļā vai par brīvu cenu pārdot
saimnieciskajā darbībā neizmantotos pamatlīdzekļus:
1.1.Traktora piekabi MMZ -771
Reģistrācijas NR. P256LT;
Izlaiduma gads

1983;

Inv. Nr. 1514. Sākotnējā vērtība 4980,01 EUR. Atlikusī vērtība 0.
1.2.Greideris
Inventāra Nr. 1513.
Sākotnējā vērtība 284,57 EUR. Atlikusī vērtība 0.
1.3.Piekabe PRT -10
Reģistrācijas Nr. P7179 LK
Inventāra Nr. 1515. Sākotnējā vērtība 498,01 EUR. Atlikusī vērtība 0.
1.4.Hidrauliskā papīra prese
Izlaiduma gads 2010.
Inventāra Nr. 1240. Sākotnējā vērtība 3113,24 EUR.
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Atlikusī vērtība 3113,24 EUR .
1.5.Piekabe PRT -10
Reģistrācijas Nr. P2157 LT
Inventāra Nr. 1251. Sākotnējā vērtība 755,94 EUR. Atlikusī vērtība 0.
1.6.Muca HTS 100
Izlaiduma gads 1978.
Inventāra Nr. 1512. Sākotnējā vērtība 498,01. Atlikusī vērtība 0.
1.7.Traktors MTZ 80L
Reģistrācijas Nr. T 2508 LP. Izlaiduma Gads 1988.
Inventāra Nr. 1222-03. Sākotnējā vērtība 559,19 EUR. Atlikusī vērtība 186,22
EUR.

2. Pēc pamatlīdzekļu pārdošanas pamatlīdzekļus izslēgt no uzņēmuma bilances.
Atbildīgais –SIA “Viesītes komunālā pārvalde” valdes priekšsēdētājs M.Blitsons
Kontrolei: pašvaldības izpilddirektorei S.Lūsei
14.#
Par atļauju SIA “Viesītes komunālā pārvalde” norakstīt saimnieciskajā darbībā
neizmantotos pamatlīdzekļus
A.Žuks, M.Lācis, M.Blitsons
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, ierosina to apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
M.Lācis – interesējas kā notiks norakstīšana.
M.Blitsons – paskaidro, ka būs akts par norakstīšanu.
Izskatot SIA “Viesītes komunālā pārvalde valdes priekšsēdētāja M.Blitsona 2018.gada
11.septembra iesniegumu Nr.1-4.1/ 86 par pamatlīdzekļu pārdošanu, pamatojoties uz Ministru
kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumiem Nr.585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu
un organizēšanu”, ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2018.gada 12.septembra sēdes
lēmumu (prot.Nr.9), atklāti balsojot, par- 7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča,
Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Roberts Orups), pret-nav, atturas-nav,
Viesītes novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut Viesītes novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA “Viesītes komunālā
pārvalde”, reģistrācijas Nr.LV55403000541, norakstīt saimnieciskajā darbībā
neizmantotos pamatlīdzekļus:
NR.

PL nosaukums

1263.
1267.
1274.
1509.
1510.

Motorzāģis Husgvarna
Faksa aparāts Brother
Dators AMD AT
Printeris HP LASER JET
Zāles pļāvējs

Iegādes
gads
1997.
1999.
2004.
2012.
2007.
15

Sākotnējā
vērtība
682,69
337,22
857,99
241.06
924,87

Atlikusī
vērtība
0
0
0
0
0

1511.
1530.
1320.
1543-1
1556-1
1503.

Dators VS VA
VW Transpoter
Siltumtrase Sporta iela
Sūknis SGS 70
Sūknis ECV5-6
Traktors T-150 k

1997.
1994.
1993.
2010.
2010.
1988.

779,79
1 578,45
3 380,74
806,77
444,88
2181,26
12 215,52

0
329,29
0
167,99
92,30
0
589,58

2. Pēc pamatlīdzekļu norakstīšanas pamatlīdzekļus izslēgt no uzņēmuma bilances.
Atbildīgais –SIA “Viesītes komunālā pārvalde” valdes priekšsēdētājs M.Blitsons
Kontrolei: pašvaldības izpilddirektorei S.Lūsei
15.#
Par dzīvokļu nodošanu Sabiedrības ar ierobežotu atbildību ''Viesītes komunālā
pārvalde'' apsaimniekošanā un izņemšanu no tās
A.Žuks
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, ierosina to apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
Viesītes novada pašvaldība maiņas ceļā ieguvusi dzīvokli ‘’Birzes’’-3, Saukas pagasts,
Viesītes novads, kurš nav nodots apsaimniekošanā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
apsaimniekotājam Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ''Viesītes komunālā pārvalde'', kas uztur
un apsaimnieko pašvaldībai piederošo dzīvojamo fondu.
Pašvaldībai vairs nepieder dzīvoklis ‘’Ābelītes 1’’-3, Saukas pagasts, Viesītes novads.
Dzīvokļa īpašuma likuma 10.pants nosaka, ka dzīvokļa īpašnieka pienākumi ir
piedalīties dzīvojamās mājas apsaimniekošanā, segt pārvaldīšanas izdevumus, norēķināties
par pakalpojumiem un tamlīdzīgi.
Pamatojoties uz likuma par ''Valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju''
51.panta trešo daļu pašvaldība ir nodevusi dzīvojamo māju, tai skaitā dzīvokļu pārvaldīšanas
tiesības Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ''Viesītes komunālā pārvalde''.
Pamatojoties uz to, ka Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ''Viesītes komunālā pārvalde''
apsaimnieko Viesītes novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo fondu un pamatojoties uz
Dzīvokļa īpašuma likuma 10.pantu, likuma ''Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju
pārvaldīšanu'' 51.pantu, ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2018.gada 12.septembra sēdes
lēmumu (prot.Nr.9), atklāti balsojot, par- 7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča,
Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Roberts Orups), pret-nav, atturas-nav,
Viesītes novada dome NOLEMJ:
1. Nodot
dzīvokļa īpašumu ‘’Birzes’’-3, Saukas pagasts, Viesītes novads
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību ''Viesītes komunālā pārvalde'' apsaimniekošanā.
2. Izņemt dzīvokļa īpašumu ‘’Ābelītes 1’’-3, Saukas pagasts, Viesītes novads no
Sabiedrības
ar
ierobežotu
atbildību
‘’Viesītes
komunālā
pārvalde’’
apsaimniekošanas.
Izpildei: Grāmatvedības un finanšu nodaļai, SIA “Viesītes komunālā pārvalde”
16.#
Par dzīvojamās mājas “Birzes”, Saukas pagastā sadalīšanu divos dzīvokļu īpašumos
A.Žuks
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, ierosina to apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
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Izskatīts pašvaldības galvenās grāmatvedes A.Maļinovskas iesniegums par atļauju sadalīt
dzīvojamo māju “Birzes” inventāra Nr.P004212 divos dzīvokļu īpašumos. Katram dzīvoklim
piešķirams savs pamatlīdzekļa inventāra numurs.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumiem Nr.585 “Noteikumi par
grāmatvedības kārtošanu un organizēšanu”, ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2018.gada
12.septembra sēdes lēmumu (prot.Nr.9), atklāti balsojot, par- 7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana
Andruškeviča, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Roberts Orups), pretnav, atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
Sadalīt dzīvojamo māju “Birzes”, Saukas pagastā, Viesītes novadā, (inventāra
Nr.P004212) divos dzīvokļu īpašumos (dzīvoklis Nr.3 un dzīvoklis Nr.4), katram dzīvoklim
piešķirot savu pamatlīdzekļa inventāra numuru.
Izpildei: Grāmatvedības un finanšu nodaļai

17.#
Par Viesītes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.7/2018 ”Par grozījumiem
2018.gada 18.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2018/1 „Par Viesītes novada pašvaldības
2018.gada budžetu” apstiprināšanu
-------------------------------------------------------------------------------A.Žuks, L.Medvecka

L.Medvecka A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, ierosina to apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
Viesītes novada dome ir izvērtējusi un apspriedusi Viesītes novada pašvaldības
2018.gada budžeta grozījumu projektu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 2.punktu, 43.pantu, 46.panta pirmo un otro daļu, un likuma „Par pašvaldības budžetiem”
37.pantu, 38.pantu, 39.pantu, 40.pantu, saskaņā ar 2013.gada 22.maijā apstiprināto Kārtību
„Par Viesītes novada pašvaldības budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu, izpildi un kontroli”,
ņemot vērā domes finanšu komitejas 2018.gada 12.septembra sēdes lēmumu (prot.Nr.9),
atklāti balsojot, par- 7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Anatolijs Kvitkovs, Māris
Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Roberts Orups), pret-nav, atturas-nav, Viesītes novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Viesītes novada domes saistošos noteikumus Nr.7/2018 „Par
grozījumiem 2018.gada 18.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2018 „Par Viesītes
novada pašvaldības 2018.gada budžetu”.
2. Saistošie noteikumi Nr.7/2018 „Par grozījumiem 2018.gada 18.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.1/2018 „Par Viesītes novada pašvaldības 2018.gada budžetu” stājas spēkā
nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
3. Pašvaldības kancelejai, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 46.panta prasībām,
elektroniski nosūtīt saistošos noteikumus zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai, nodrošināt saistošo noteikumu pieejamību visiem interesentiem Viesītes novada
pašvaldības domes ēkā, Saukas, Rites, Elkšņu pagastu pārvaldēs, publicēt pašvaldības
mājaslapā internetā.
Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.7/2018 „Par grozījumiem 2018.gada 18.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.1/2018 „Par Viesītes novada pašvaldības 2018.gada budžetu” ar pielikumiem.
Izpildei –finansistei L.Medveckai, kancelejas vadītājai D.Vītolai
Kontrolei – pašvaldības izpilddirektorei S.Lūsei

APSTIPRINĀTI
Ar Viesītes novada domes
2018.gada 20.septembra sēdes
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Lēmumu Nr.17 (protokols Nr.13)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Viesītes novada, Viesītē
2018.gada 20.septembrī

Nr.7 / 2018

Par grozījumiem 2018.gada 18.janvāra saistošajos noteikumos „Par Viesītes novada
pašvaldības 2018.gada budžetu”
Izdoti saskaņā ar LR likumiem
„Par pašvaldībām”15.pants, 43.pants un 46.pants,
„Par pašvaldību budžetiem”, „Par budžetu un finanšu vadību”,
„Par valsts budžetu 2018.gadam”
1. Saistošie noteikumi nosaka Viesītes novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžeta grozīto
ieņēmumu, izdevumu un aizņēmumu apmēru.
2.Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības pamatbudžetu 2018.gadam šādā apmērā
(1.pielikums):
2.1.Kārtējā gada ieņēmumi – 4448750 euro,
2.2.Kārtējā gada izdevumi – 6288667 euro,
2.3.Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām – 35324 euro.
Sēdes vadītājs
Novada domes priekšsēdētājs

A.Žuks

Pielikums Nr.2
Viesītes novada pašvaldības
2018.gada 20.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.7/2018
“ Par grozījumiem 2018.gada 18.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2018
“ Par Viesītes novada pašvaldības 2018.gada budžetu”

Paskaidrojuma raksts.
Veikt grozījumus pamatbudžeta ieņēmumos (1. pielikums):
1. Precizēt nekustamā īpašuma saimnieciskā gada nodokļa ieņēmumus, palielinot par
5200 EUR, t.sk. 2000 EUR ieņēmumu kodā 04.111, 200 EUR ieņēmumu kodā 04.121,
3000 EUR ieņēmumu kodā 04.131.
2. Precizēt ieņēmumus no kapitāla daļu pārdošanas saskaņā ar izsoles rezultātiem,
samazinot par 11000 EUR ieņēmumu kodā 08.115.
3. Precizēt ieņēmumus no pašvaldības kustamās mantas realizācijas palielinot par 30
EUR ieņēmumu kodā 13.400.
4. Precizēt ieņēmumus par izglītības funkciju nodrošināšanu par savstarpējiem
norēķiniem ar citām pašvaldībām (Sēlijas sporta skola) 3000 EUR ieņēmumu kodā
19.210.
5. Palielināt ieņēmumus par 5400 EUR ieņēmumu kodā 17.200, finansējumu no
Zemgales plānošanas reģiona projekta “ Atver sirdi Zemgalē” īstenošanai.
6. Palielināt pašvaldību budžetā saņemamās valsts budžeta mērķdotācijas par 9411 EUR
-finansējums Viesītes novada vēlēšanu komisijas darbības nodrošināšanai 13.Saeimas
vēlēšanu norisei ieņēmumu kodā 18.620.
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7. Ņemt uzskaitē līdzekļus no Nodarbinātības valsts aģentūras skolēnu nodarbinātības
nodrošināšanai 1008 EUR atlīdzībai ieņēmumu kodā 18.6205.
8. Precizēt pašvaldību budžetā saņemtos līdzekļus projektu īstenošanai no valsts budžeta
31934 EUR ieņēmumu kodā 18.630 t.sk. 9200 EUR projektam Nr.9.2.4.2/16/1/016
“Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes novadā”,
5722 EUR projektam „Kvalitatīvas jaunatnes darba kompetences”, 3460 EUR avanss
projektam „Mazā bānīša vēsturiskās stacijas izveide Viesītes novada Lones ciemā”,
9000 EUR avanss projektam „Radošās rezidences Viesītē”, 4552 EUR pārrobežu
LatLit projektam Nr.LLI 295 “Travel smart-visit Lithuanija and Latvia”
9. Palielināt ieņēmumus no vecāku maksām par 1550 EUR ieņēmumu kodā 21.352.
10. Palielināt ieņēmumus par telpu nomu par 2000 EUR ieņēmumu kodā 21.381.
11. Precizēt pārējos pašu ieņēmumus par 60 EUR ieņēmumu kodā 21.499.
Veikt grozījumus pamatbudžeta izdevumos (1. pielikums)::
1. Palielināt izdevumus Viesītes novada vēlēšanu komisijas darbības nodrošināšanai no
budžeta ieņēmumiem 9411 EUR t.sk. 8547 EUR atlīdzībai, 864 EUR komisijas
darbības nodrošināšanai (kancelejas materiāli 60 EUR (izdevumu kods 2311),
izdevumi degvielai 529 EUR (izdevumu kods 2322), ēdināšanas izdevumi 165 EUR
(izdevumu kods 2363), mazvērtīgais inventārs 100 EUR (izdevumu kods 2312).
2. Palielināt izdevumus no budžeta ieņēmumiem Vietējo produktu attīstība Vidusbaltijā
(Zaļais tirdziņš) par 751 EUR - skulptūras „Āzis” remontam (izdevumu kods 5240).
3. Palielināt izdevumus Rites pārvaldes saimniecības nodaļai par 570 EUR no budžeta
ieņēmumiem t.sk. investīcijas 570 EUR (RV.3.4, U19) pašvaldībai dzīvokļa
„Druviņas”7-7 iegādei (saskaņā ar Viesītes novada domes 2018.gada 17.maija
lēmumu Nr.25, prot.Nr.7) (izdevumu kods 5211).
4. Palielināt izdevumus Ielu apgaismojumam Viesītē no aizņēmuma līdzekļiem 100940
EUR (investīcijas RV5.2, U29, 116.p.), projekta „Ielu apgaismojuma pārbūve
Brīvības, Biržu, Raiņa un Peldu ielās Viesītē” īstenošanai (izdevumu kods 5240).
5. Palielināt izdevumus no budžeta ieņēmuma līdzekļiem Viesītes bibliotēkas uzturēšanai
par 1700 EUR, Latgales reģionālās televīzijas pakalpojumu nodrošināšanai (izdevumu
kods 2279).
6. Viesītes muzeja “Sēlija“ izdevumus palielināt par 9000 EUR no budžta ieņēmumiem
t.sk. investīcijām 9000 EUR (RV3.6, U21, 89.p.) projekta „Radošās rezidences
Viesītē” realizācijai (izdevumu kods 5240).
7. Pirmskolas izglītības iestādes “ Zīlīte” izdevumus palielināt par 1100 EUR no rezerves
fonda mīkstā inventāra iegādei ( žalūzijas 2 bērnu grupu telpās).
8. Palielināt izdevumus no budžeta ieņēmumiem Viesītes vidusskolas izglītības
programmas īstenošanas vietā “ Rites pamatskola” 1550 EUR (izdevumu kods 2363),
lai nodrošinātu pirmskolas vecuma bērniem launagu. (2018.gada 12.septembra
Viesītes novada Finanšu komitejas lēmums Nr.11, prot.Nr.9)
9. Viesītes Sporta kluba izdevumus palielināt par 241,80 EUR no budžeta ieņēmumiem
Eiropas čempionātā stenda šaušanā dalības maksai (izdevumu kods 2279), (2018.gada
12.septembra Viesītes novada Finanšu komitejas lēmums Nr.4, prot.Nr.9)
10. Sēlijas Sporta skolas izdevumus palielināt no budžeta līdzekļu ieņēmumiem par 3000
EUR t.sk. 1000 EUR sporta inventāra iegādei (izdevumu kods 2312), 1000 EUR
degvielas iegādei transportam (izdevumu kods 2322), 500 EUR mīkstā sporta
inventāra iegādei (izdevumu kods 2361), mācību izdevumiem 500 EUR (izdevumu
kods 2235), (2018.gada 12.septembra Viesītes novada Finanšu komitejas lēmums
Nr.4, prot.Nr.1)
11. Nodarbinātības atbalstam palielināt izdevumus par 1008 EUR no budžeta ieņēmumiem
skolēnu nodarbinātības atlīdzībai (izdevumu kods 1119).
12. Projekta „Atver sirdi Zemgalē” realizācijai no budžeta ieņēmumiem palielināt par
5400 EUR, t.sk. 115 EUR atlīdzībai (izdevumu kods 1210), 5285 EUR bērnu
rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai (izdevumu kods 2279).
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13. Pārējās struktūrvienībās veikt iekšējos savstarpējos budžeta grozījumus, nemainot
budžeta kopējo izdevumu summu.
Domes priekšsēdētājs

A.Žuks
18.#
Par RUDENS tirgu Viesītē
A.Žuks, M.Lācis

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, ierosina to apstiprināt.
M.Lācis – ierosina tirgu pārcelt uz 13.oktobri, jo arī kaimiņu novados ir tirgus 6.oktobrī.
A.Žuks – paskaidro, ka tirgus dienu rīko sakarā ar to, ka 6.oktobrī ir Saeimas vēlēšanas un abi
pasākumi papildinās viens otru apmeklētāju ziņā.
Deputātiem iebildumu nav.
Saskaņā ar Viesītes kultūras pils direktores R.Vasiļjevas 2018.gada 3.septembra iesniegumu,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 5.punktu, 10.punktu, ņemot vērā domes
Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 2018.gada 12.septembra sēde
lēmumu (prot.Nr.4), atklāti balsojot, par- 7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča,
Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Roberts Orups), pret-nav, atturas-nav,
Viesītes novada dome NOLEMJ:
1. 2018.gada 6.oktobrī Viesītē, laukumā pie Viesītes kultūras pils un Viesītes „Zaļā
tirgus” teritorijā, rīkot RUDENS tirgu no pulksten 9.00 līdz pulksten 13.00.
2. RUDENS tirgus rīkošanu pilnvarot veikt Viesītes kultūras pils direktori Raisu Vasiļjevu.
3. Par RUDENS tirgus rīkošanu:
Informēt VID Zemgales reģionālās iestādes Jēkabpils nodaļu;
Lēmumu saskaņot ar Pārtikas un veterinārā dienesta Austrumzemgales pārvaldi.
19.#
Par atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste
jaunatnes iniciatīvu projektos” organizēšanu
R.Orups, M.Lācis

R.Orups un M.Lācis – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu,
A.Žuks - ierosina to apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
Izskatot atklāt projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste
jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta
5.punktu, 10.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 12.jūlija noteikumiem Nr.460 “Darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “samazināt
priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus”
īstenošanas noteikumi”, ņemot vērā domes Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas 2018.gada 12.septembra sēde lēmumu (prot.Nr.4), atklāti balsojot, par- 7 balsis
(Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis,
Roberts Orups), pret-nav, atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
1.
Atbalstīt Izglītības kvalitātes valsts dienesta administrētā Eiropas Sociālā fonda
projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”(8.3.4.0/16 atklāta
projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu
projektos” organizēšanu Viesītes novadā, saskaņā ar atklāta projektu konkursa Nolikumu.

2.
Paziņojumu par konkursu un konkursa nolikumu publicēt Viesītes novada
pašvaldības mājaslapā www.viesite.lv
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3.
Konkursa organizētājs – Viesītes novada pašvaldība, atbildīgais – jaunatnes
lietu speciāliste Dita sala.
20.#
Par mērķdotācijas sadali interešu izglītībai Viesītes novada pašvaldības izglītības
iestādēm no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.augustam
A.Žuks
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, ierosina to apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2001.gada 28.augusta noteikumiem Nr.382 “Interešu
izglītības programmu finansēšanas kārtība”, izskatot Viesītes novada pašvaldības interešu
izglītības programmu un mērķdotāciju līdzekļu sadales izvērtēšanas komisijas 2018.gada
11.septembra sēdes protokolu Nr.1, ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2018.gada
12.septembra sēdes lēmumu (prot.Nr.4), atklāti balsojot, par- 7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana
Andruškeviča, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Roberts Orups), pretnav, atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
Interešu izglītības mācību stundas 2018.gada septembrim, oktobrim, novembrim, decembrim (63
st.) sadalīt šādām izglītības programmām:

1. Viesītes vidusskolas mācību programmu īstenošanas vieta “Rites pamatskola” –
8,0 stundas
1.1 1.-4. klašu tautisko deju kolektīvs – 4,0 st.
1.2 Vokālais ansamblis – 2,0 st.
1.3 Sporta pulciņš – 2,0 st.
2. Viesītes vidusskola – 22 stundas
2.1 Tautas dejas “ Augšzemīte I” (10.-12.klase) – 6,0 st.
2.2 Tautas dejas “ Augšzemīte II” (7.-9..klase) – 6,0 st.
2.3 4.-12. klašu koris – 4,0 st.
2.4 Sākumskolas klašu ansamblis – 2,0 st.
2.5 Vizuāli mākslas pulciņš “Ideju bums”- 2,0 st.
2.6 Skatuves runa – 2,0 st.
3. Viesītes Mūzikas un mākslas skola – 33 stundas
3.1 Tautisko deju kolektīvi „Danceri” – 9,0 st.
3.2 Viesītes 36.mazpulks – 5,0 st.
3.3 Foto pulciņš “Fotomixlis” – 2,0 st.
3.4 Vokālie ansambļi – 7,0 st.
3.5 Modernās mūzikas studija – 6,0 st.
3.6 Mākslas studija “Otiņas” – 4,0 st.
4. Izglītības metodiķim 0.10 slodzes
Zināšanai: skolu direktoriem, grāmatvedības un finanšu nodaļai, kancelejai

21.#
Par saskaņojumu Sēlijas Sporta skolas
mācību treniņgrupu atvēršanai Jēkabpils novadā
A.Žuks

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, ierosina to apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
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Izskatot Sēlijas Sporta skolas direktora Jāņa Oša 2018.gada 12.septembraa iesniegumu par
pašvaldības saskaņojumu Sēlijas Sporta skolas mācību papildus treniņgrupu atvēršanai
Jēkabpils novadā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 10.panta pirmo daļu, 15.panta
6.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā domes Sociālo, izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komitejas 2018.gada 12.septembra sēdes lēmumu (prot.Nr.4), atklāti
balsojot, par- 7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis,
Iveta Līce, Juris Līcis, Roberts Orups), pret-nav, atturas-nav, Viesītes novada dome
NOLEMJ:
1. Neiebilst, ka Viesītes novada pašvaldības izveidotā izglītības iestāde Sēlijas Sporta
skola īsteno izglītības programmas un atver 3 jaunas mācību treniņgrupas Jēkabpils
novadā:
1.1. futbola un vieglatlētikas grupas Zasas vidusskolā;
1.2. futbola grupu Dignājas pamatskolā.
2. Atbildīgais par papildus mācību treniņgrupu atvēršanu Jēkabpils novadā – Sēlijas
Sporta skolas direktors Jānis Osis.
3. Pašvaldības juristei sagatavot līguma grozījumus ar Jēkabpils novada pašvaldību.
Zināšanai: Jēkabpils novada pašvaldībai, Sēlijas Sporta skolai, finansistei L.Medveckai,
galvenajai grāmatvedei A.Maļinovskai
Kontrolei: pašvaldības izpilddirektorei S.Lūsei

22.#
Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā
M.Blitsons
Pamats: Komunālo jautājumu komisijas 12.09.2018. sēdes
ierosinājums
M.Blitsons – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, ierosina veikt izmaiņas 1.punktā un reģistrēt
rindā Sarmīti Gravu. izņemt no lēmuma ārā 6.punktu.
ierosina to apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
Pamatojoties uz LR likumu „Par dzīvojamo telpu īri”, likumu „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 10.pantu un Viesītes novada domes 2011.gada saistošajiem noteikumiem
Nr.1 "Kārtība, kādā Viesītes novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā"
(prot.Nr.2;5), atklāti balsojot, par- 7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Anatolijs
Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Roberts Orups), pret-nav, atturas-nav, Viesītes
novada dome NOLEMJ:
Reģistrēt S.G.dzīvokļu rindā.
Reģistrēt M.I. dzīvokļu rindā.
Reģistrēt G.K.dzīvokļu rindā.
Reģistrēt L.G. dzīvokļu rindā.
Atteikt reģistrēt I.J.dzīvokļu rindā līdz parāda par dzīvokli Māja 3-17, Sauka, Saukas
pag., Viesītes nov. nomaksai (575,81 EUR).
6. Atļaut G.S.pārslēgt īres līgumu uz sava vārda dzīvoklim Meža iela 21-13, Viesīte,
Viesītes nov. SIA „Viesītes komunālā pārvalde” veikt nepieciešamās izmaiņas
īrnieka īres līgumā. Pēc īres līguma noslēgšanas īrniekam un īrnieka ģimenes
locekļiem 1 mēneša laikā deklarēties jaunajā adresē.
1.
2.
3.
4.
5.
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Zināšanai: SIA “Viesītes komunālā pārvalde”, iedzīvotāju reģistram, Komunālo
jautājumu komisijai
23.#
Par īres līgumu pagarināšanu
M.Blitsons
Pamats: Komunālo jautājumu komisijas 12.09.2018. sēdes
ierosinājums
M.Blitsons – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu
A.Žuks - ierosina to apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
Pamatojoties uz LR likumu „Par dzīvojamo telpu īri”, likumu „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 10.pantu un Viesītes novada domes 2011.gada saistošajiem noteikumiem
Nr.1 "Kārtība, kādā Viesītes novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā"
(prot.Nr.2;5), atklāti balsojot, par- 7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Anatolijs
Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Roberts Orups), pret-nav, atturas-nav, Viesītes
novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut pagarināt īres līgumus līdz 31.03.2019. šādiem īrniekiem (61 personai).
2. Atļaut pagarināt īres līgumus līdz 31.10.2018. šādiem īrniekiem (6 personām).
3. SIA „ Viesītes komunālā pārvalde” veikt nepieciešamās izmaiņas īrnieku īres līgumā.
Zināšanai: SIA “Viesītes komunālā pārvalde”, Komunālo jautājumu komisijai
24.$
Par pārvaldības plānu 2018.-2023.gadam Strūves ģeodēziskā loka punktiem Latvijā
J.Līcis
J.Līcis – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu
A.Žuks- ierosina to apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
Pamatojoties uz Likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta otrās daļas 1.punktu, 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu
apsaimniekošanas komitejas 2018.gada 12.septembra lēmumu (prot.Nr.9), atklāti balsojot,
par- 7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta
Līce, Juris Līcis, Roberts Orups), pret-nav, atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt ‘’Pārvaldības plānu 2018.-2023.gadam Strūves ģeodēziskā loka
punktiem Latvijā’’ (pielikumā uz _______ lapām).
Zināšanai: Attīstības un plānošanas nodaļai

25.#
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ‘’Meža Stauģi’’,
Viesītes pagasts, Viesītes novads.
J.Līcis
J.Līcis – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu
A.Žuks- ierosina to apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
Pamatojoties uz SIA ‘’Latvijasmernieks.lv’’ 29.08.2018. iesniegumu un Zemes ierīcības
likumu, Viesītes novada pašvaldības 27.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr. 3 „Par
teritorijas plānojumiem”, Viesītes pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas izmantošanas un
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apbūves noteikumiem” 4.nodaļas 4.1. punktu, ņemot vērā domes Attīstības, lauksaimniecības
un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2018.gada 12.septembra lēmumu (prot.Nr.9), atklāti
balsojot, par- 7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis,
Iveta Līce, Juris Līcis, Roberts Orups), pret-nav, atturas-nav, Viesītes novada dome
NOLEMJ:
1.Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu Zemkopības ministrijai, reģ. Nr.
90000064161, Republikas laukums 2, Rīga, LV 1981, piederošā nekustamā īpašuma ‘’Meža
Stauģi’’, Viesītes pagasts, Viesītes novads, ar kadastra Nr. 56350080063 zemes vienībai ar
apzīmējumu kadastrā 56350080063.
1.1.Zemes vienībai N.1 0,6752 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 56350080029
saglabāt adresi un nosaukumu ‘’Meža Stauģi’’, Viesītes pag., Viesītes nov.;
Zemes lietošanas mērķis: 0701- vienstāvu un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve.
1.2.Zemes vienībai N.2 0.0435 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 56350080044,
piešķirt jaunu adresi un nosaukumu ‘’Lauka Stauģi’’, Viesītes pag., Viesītes
nov.
Zemes lietošanas mērķis: 0903- valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve.
2.Lēmums iesniedzams VZD Zemgales reģionālās nodaļas Jēkabpils klientu apkalpošanas
centrā.
Atbildīgais: nekustamo īpašumu vecākā speciāliste S.Puzāne
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai
26.#
Par dzīvokļa atsavināšanas pirmpirkuma kārtībā procesa uzsākšanu
J.Līcis
J.Līcis – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu
A.Žuks- ierosina to apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
Ar V.Š.-------------------- ir noslēgts īres līgums par dzīvokli Nr. 3 (trīs), kas atrodas Viesītes
novada, Viesītē, Raiņa ielā 27(divdesmit septiņi). 2018.gada 6.septembrī V.Š.ir iesniedzis
iesniegumu, ka vēlas nopirkt viņa īrēto dzīvokli.
Likuma ‘’Publiskas personas mantas atsavināšanas likums’’45.pants atļauj dzīvokļus pirkt,
izmantojot pirmpirkuma tiesības dzīvokļu īrniekiem.
Likuma ‘’Publiskas personas mantas atsavināšanas likums’’ 45.pants nosaka, ka starp
dzīvoklī dzīvojošajiem pilngadīgajiem ģimenes locekļiem jābūt notariāli apliecinātai
vienošanās par dzīvokļa pirkšanu uz kāda ģimenes locekļa vārda. Citu pilngadīgo ‘’ģimenes
locekļu nav.
Samaksa veicama euro. Jāuzsāk atsavināšanas process un jāveic dzīvokļa novērtējums,
dzīvoklis jāieraksta zemesgrāmatā, lai V.Š.varētu piedāvāt pirkt dzīvokli pirmpirkuma kārtībā.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
45.panta trešo daļu un likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā
domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2018.gada
12.septembra lēmumu (prot.Nr.9), atklāti balsojot, par- 7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana
Andruškeviča, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Roberts Orups), pretnav, atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
1.
Uzsākt dzīvokļa Viesītes novada, Viesīte, Raiņa iela 27-3 atsavināšanas
procesu.
2.
Nostiprināt Viesītes novada pašvaldībai īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu
Viesītes novada, Viesīte, Raiņa iela 27-3.
3.
Veikt dzīvokļa īpašuma novērtēšanu pārdošanai.
Atbildīgais: pašvaldības juriste I.Erte
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Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai, SIA “Viesītes komunālā pārvalde”
27.#
Par nosaukuma piešķiršanu Viesītes novada pašvaldībai piekritīgajiem zemes
īpašumiem, starpgabalu statusa piešķiršanu un īpašuma tiesību nostiprināšanu uz tiem
zemesgrāmatā.
J.Līcis
J.Līcis – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu
A.Žuks- ierosina to apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
Saņemts J.Z.--------------------- iesniegums par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības
Viesītes pagastā ar kadastra apzīmējumu 56350060043 ar platību 1,3 ha atsavināšanu.
Minētā zemes vienība ir pašvaldībai piekritīga. Atrodas Viesītes pagastā. Ir neliela un tai
piešķirams starpgabala statuss. Jānostiprina īpašuma tiesības un zemi un var tirgot. Jānosaka
lietošanas mērķis. Ir jāveic izmaiņas Valsts kadastra reģistrā, jo zemes vienība atrodas vienā
īpašumā ar vairākām citām zemes vienībām. Tā jāizdala un jāreģistrē kā atsevišķs zemes
īpašums.
Pamatojoties uz LR 25.04.1995. likums “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un
to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu, Ministru kabineta 10.04.2012.
noteikumiem Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas
noteikumi”, ņemot vērā domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas
komitejas 2018.gada 12.septembra lēmumu (prot.Nr.9), atklāti balsojot, par- 7 balsis (Alfons
Žuks, Svetlana Andruškeviča, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Roberts
Orups), pret-nav, atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
1.
Veikt izmaiņas Valsts kadastra reģistrā un izveidot atsevišķu īpašumu ar vienu zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 56350060043 1,3 ha platībā.
2.
Piešķirt īpašumam nosaukumu ‘’Mazklintis’’, Viesītes pag., Viesītes nov.
3.
Noteikt zemes lietošanas mērķi:0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
4.
Reģistrēt zemesgrāmatā un nostiprināt Viesītes novada pašvaldībai īpašuma tiesības
uz zemes īpašumu un noteikt zemes vienībai starpgabala statusu (platība ir mazāka par
pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto minimālo zemesgabala platību lauku apvidos,
nav nodrošināta piekļuve).
Lēmums iesniedzams VZD Zemgales reģionālās nodaļas Jēkabpils klientu apkalpošanas
centrā.
Atbildīgais: nekustamo īpašumu vecākā speciāliste S.Puzāne
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai
28.#
Par adreses piešķiršanu
J.Līcis
J.Līcis – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu
A.Žuks- ierosina to apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
Saņemts V.P.----------------------, iesniegums par adreses piešķiršanu būvēm, kuras atrodas uz
viņam piederošā nekustamā īpašuma ‘’Podi’’, Saukas pag., Viesītes nov. ar kadastra numuru
56880040239.
Adresācijas noteikumu 9.punkts nosaka, ka pašvaldība ir tiesīga piešķirt adresi un 12.punkts
nosaka, ka ja apbūvei paredzētai zemes vienībai adrese ir piešķirta, tad ēkām piešķirama tāda
pati adrese.
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Pamatojoties uz Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr. 698” Adresācijas noteikumi”
un Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, ņemot vērā domes Attīstības,
lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2018.gada 12.septembra lēmumu
(prot.Nr.9), atklāti balsojot, par- 7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Anatolijs
Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Roberts Orups), pret-nav, atturas-nav, Viesītes
novada dome NOLEMJ::
1.Piešķirt adresi ‘’Podi’’, Saukas pag., Viesītes nov. LV 5224 nekustamajam īpašumam
‘’Podi’’, Saukas pag., Viesītes nov. ar kadastra numuru 56880040239 zemes vienībai un uz
tās esošajām būvēm.
2.Lēmums iesniedzams VZD Zemgales reģionālās nodaļas Jēkabpils klientu
apkalpošanas centrā.
Atbildīgais: nekustamo īpašumu vecākā speciāliste S.Puzāne
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai
29.#
Par adreses piešķiršanu
J.Līcis
J.Līcis – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu
A.Žuks- ierosina to apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
Saņemts Akciju sabiedrības ‘’Latvenergo’’, reģ. Nr. 40003032949, jurid.adrese: Pulkveža
Brieža iela 12, Rīga, LV 1230, administratīvā direktora Arņa Kurga iesniegums par adreses
piešķiršanu mehāniskajai darbnīcai ar kadastra apzīmējumu 56150010522002 un noliktavai ar
kadastra apzīmējumu 56150010522003, kuru patreizējā adrese ir Bērzu iela 3, Viesīte,
Viesītes nov., LV 5237. Tas nepieciešams, lai izveidotu atsevišķu ēku(būvju) īpašumu.
Adresācijas noteikumu 9.punkts nosaka, ka pašvaldība ir tiesīga piešķirt adresi un 13.punkts
nosaka, ja uz apbūvei paredzētas zemes vienības atrodas vairākas funkcionāli nesaistītas ēkas,
katrai ēkai un ar to funkcionāli saistītajām ēkām piešķir atsevišķu adresi neatkarīgi no tā, vai
ēkas ir viena īpašnieka vai vairāku īpašnieku īpašumā (valdījumā). Līdz ar to adrese ir
piešķirama.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr. 698” Adresācijas noteikumi”
un Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, ņemot vērā domes Attīstības,
lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2018.gada 12.septembra lēmumu
(prot.Nr.9), atklāti balsojot, par- 7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Anatolijs
Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Roberts Orups), pret-nav, atturas-nav, Viesītes
novada dome NOLEMJ:
1. Akciju sabiedrības ‘’Latvenergo’’, reģ. Nr. 40003032949, juridiska adrese: Pulkveža Brieža
iela 12, Rīga, LV 1230, piederošajām būvēm - mehāniskajai darbnīcai ar kadastra
apzīmējumu 56150010522002 un noliktavai ar kadastra apzīmējumu 56150010522003,
piešķirt adresi: Bērzu iela 3B, Viesīte, Viesītes nov., LV 5237 (vecā adrese: Bērzu iela 3,
Viesīte, Viesītes nov.)
2. Lēmums iesniedzams VZD Zemgales reģionālās nodaļas Jēkabpils klientu apkalpošanas centrā.
Atbildīgais: nekustamo īpašumu vecākā speciāliste S.Puzāne
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai
30.#
Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma
‘’Silenieki’’, Viesītes pagastā, Viesītes novadā
J.Līcis
J.Līcis – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu
A.Žuks- ierosina to apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
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Izskatot V.G.------------------ 2018.gada 10.septembra iesniegumu un pamatojoties uz
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, Viesītes novada pašvaldības 27.08.2009.
saistošajiem noteikumiem Nr. 3 ''Par teritorijas plānojumiem”, Viesītes pilsētas ar lauku
teritoriju teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” 4.nodaļas 4.1. punktu un grafisko
daļu, ņemot vērā domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas
2018.gada 12.septembra lēmumu (prot.Nr.9), atklāti balsojot, par- 7 balsis (Alfons Žuks,
Svetlana Andruškeviča, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Roberts
Orups), pret-nav, atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
1.Atļaut V.G.--------------------- no piederošā nekustamā īpašuma ‘’Silenieki’’, Viesītes
pagasts, Viesītes novads, ar kadastra numuru 56350050015:
1.1. atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56350050072, ar platību 4,5 ha,
neizstrādājot zemes ierīcības projektu.
1.2. noteikt zemes lietošanas mērķi: 0201- zeme uz galvenā saimnieciska darbība ir
mežsaimniecība
1.3. atdalītajai zemes vienībai piešķirt jaunu nosaukumu ''Jaunsilenieki”, Viesītes
pagasts, Viesītes novads, pievienojot pie nekustama īpašuma „Jaunsilenieki”, Viesītes pag.,
Viesītes nov., īpašuma kadastra Nr. 56350060213 ka otro zemes vienību.
2. Lēmums iesniedzams VZD Zemgales reģionālās nodaļas Jēkabpils klientu apkalpošanas
centrā.
Atbildīgais: nekustamo īpašumu vecākā speciāliste S.Puzāne
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai
31.#
Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma
‘’Ūdri’’, Elkšņu pagastā, Viesītes novadā
J.Līcis
J.Līcis – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu
A.Žuks- ierosina to apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
Izskatot A.Ū.---------------------- 2018.gada 11.septembra iesniegumu un pamatojoties uz
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, Viesītes novada pašvaldības 27.08.2009.
saistošajiem noteikumiem Nr. 3 ''Par teritorijas plānojumiem”, Elkšņu pagasta teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumiem” 1.nodaļas 1.6. punktu un grafisko daļu, ņemot vērā
domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2018.gada
12.septembra lēmumu (prot.Nr.9), atklāti balsojot, par- 7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana
Andruškeviča, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Roberts Orups), pretnav, atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
1.Atļaut A.Ū.----------------------- atdalīt no piederošā nekustamā īpašuma ‘’Ūdri’’, Elkšņu
pagasts, Viesītes novads, ar kadastra numuru 56580020002:
1.1.zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56580010003, ar platību 11.3 ha,
neizstrādājot zemes ierīcības projektu.
1.2. noteikt zemes lietošanas mērķi: 0201- zeme uz kuras galvenā saimnieciska darbība
ir mežsaimniecība.
1.3. atdalītajai zemes vienībai piešķirt jaunu nosaukumu ''Mazūdri”, Elkšņu pagasts,
Viesītes novads.
2. Lēmums iesniedzams VZD Zemgales reģionālās nodaļas Jēkabpils klientu apkalpošanas
centrā.
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Atbildīgais: nekustamo īpašumu vecākā speciāliste S.Puzāne
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai
32.#
Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam
A.Žuks
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, ierosina to apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
Izskatot novada domes priekšsēdētāja A.Žuka 2018.gada 14.septembra iesniegumu par
atvaļinājuma piešķiršanu, pamatojoties uz Darba likuma 149.pantu, 150.pantu, Valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, atklāti balsojot, - par,
atklāti balsojot, par- 6 balsis (Svetlana Andruškeviča, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta
Līce, Juris Līcis, Roberts Orups), pret-nav, atturas-nav, nepiedalās- 1 (pildot likumā „Par
interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos lēmuma
pieņemšanas ierobežojumus, A.Žuks lēmuma pieņemšanā nepiedalās, Viesītes novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt novada domes priekšsēdētājam Alfonam Žukam ikgadējo atvaļinājumu 2
kalendārās nedēļas no 25.09.2018. līdz 08.10.2018. (ieskaitot) par nostrādāto laika
periodu no 16.12.2017. līdz 15.06.2018.
2. Atvaļinājuma laikā domes priekšsēdētāja pienākumus pildīs priekšsēdētāja vietniece
Iveta Līce.
3. Atlīdzību par domes priekšsēdētāja pienākumu pildīšanu noteikt par faktiski
nostrādātajām darba stundām - pēc tarifa likmes EUR 7,83 ( septiņi euro, 83 centi), saskaņā ar
domes 2018.gada 18.janvāra lēmuma Nr.8 (prot.Nr.1) „Par novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja un domes deputātu atlīdzības koeficientu apstiprināšanu” 3.punktu.
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai
Kancelejā – personas lietā

33.#
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Raiņa iela 46,
Viesīte, Viesītes nov. un Raiņa iela 48, Viesīte, Viesītes nov.
J.Līcis
J.Līcis – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu
A.Žuks- ierosina to apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
2018.gada 17.septembrī ir saņemts SIA ''LL Projekti’’, reģistrācijas Nr. 45403046210,
juridiska adrese: Aldaunas iela 13, Brodi, Ābeļu pag., Jēkabpils nov., LV 5229, 2018.gada
3.septembra iesniegums par izstrādāto zemes ierīcības projektu īpašumiem Raiņa iela 46,
Viesīte, Viesītes novads, ar kadastra Nr. 56150010507 (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
56150010507) un Raiņa iela 48, Viesīte, Viesītes novads ar kadastra numuru 56150010501
(zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 56150010501).
Pamatojoties uz SIA ''LL Projekti'' 06.04.2017. iesniegumu un Ministru kabineta 02.08.2016.
Noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.6. punktu, Viesītes
novada pašvaldības 27.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr. 3 „ Par teritorijas
plānojumiem”, Viesītes pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumiem” 4.nodaļas 4.6. punktu, atklāti balsojot, par- 7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana
Andruškeviča, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Roberts Orups), pretnav, atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu zemes robežu pārkārtošanai D.O.------------- piederošā nekustamā īpašuma Raiņa iela 46, Viesīte, Viesītes novads ( īpašuma kadastra
Nr. 56150010507), zemes vienībai ar apzīmējumu kadastrā 5615001050 un A.Ū.---------------piederošā nekustamā īpašuma Raiņa iela 48, Viesīte, Viesītes novads (īpašuma kadastra numuru
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56150010501), zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56150010501.
2. Zemes vienībai Nr.1 0,2442 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 56150010507 saglabāt
adresi Raiņa iela 46, Viesīte, Viesītes nov.
2.1. Zemes lietošanas mērķis: 0601- individuālo dzīvojamo māju apbūve
3. Zemes vienībai Nr. 2 0,5269 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5615010501 saglabāt
adresi Raiņa iela 48, Viesīte, Viesītes nov.
3.1. Zemes lietošanas mērķis: 0601- individuālo dzīvojamo māju apbūve, papildmērķis:
0502- pagaidu atļauta zemes izmantošana sakņu dārziem.
4. Lēmums iesniedzams VZD Latgales reģionālās nodaļas Jēkabpils klientu apkalpošanas
centrā.
Atbildīgais: nekustamo īpašumu vecākā speciāliste S.Puzāne
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai
34
Par piemaksas noteikšanu Viesītes vidusskolas direktora vietniecei izglītības jautājumos
Ivetai Maševskai
L.Medvecka, A.Žuks
L.Medvecka – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu
A.Žuks- ierosina to apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumiem Nr.445 “pedagogu darba
samaksas noteikumi”, atklāti balsojot, par- 7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča,
Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Roberts Orups), pret-nav, atturas-nav,
Viesītes novada dome NOLEMJ:
1.
Par pirmsskolas bērnu grupas vadīšanu (15 bērni uz 01.09.2018.) Viesītes vidusskolas
izglītības programmu īstenošanas vietā “Rites pamatskola”, Viesītes vidusskolas direktora
vietniecei izglītības jautājumos Ivetai Maševskai 2018./2019. mācību gadā pie darba algas tiek
noteikta piemaksa 135 EUR mēnesī.
2.

Piemaksa izmaksājama no pašvaldības budžeta.

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai, Viesītes vidusskolai.
35.#
Par pirmsskolas izglītības pedagogu mēneša darba algu
L.Medvecka, A.Žuks
L.Medvecka – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu
A.Žuks- ierosina to apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām”, Izglītības likuma 14.panta 16.un 22.punktu,
Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumiem Nr.445 “pedagogu darba samaksas
noteikumi”, atklāti balsojot, par- 7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Anatolijs
Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Roberts Orups), pret-nav, atturas-nav, Viesītes
novada dome NOLEMJ:
1.
No 2018.gada 1.septembra pirmsskolas izglītības pedagogu mēneša darba algas likme
2018./2019.mācību gadam tiek noteikta 710 EUR.
2.
Uzdot grāmatvedības un finanšu nodaļai plānot izmaiņas budžetā ar 2018.gada
1.septembri.
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai, PII “Zīlīte”, Viesītes vidusskolai.
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Sēde beidzas: 16.25.
Nākošā kārtējā novada domes sēde notiks 2018.gada 18.oktobrī
Sēdes vadītājs
Novada domes priekšsēdētājs
21.09.2018.

A.Žuks

Protokoliste
21.09.2018.

D.Vītola
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